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Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОКЛАД
От маг. фарм. Таня Гергинова – главен експерт в дирекция „Лекарствена политика“,
секретар на Висшия съвет по фармация

Относно: Годишен доклад за дейността на Висшия съвет по фармация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,
На основание чл. 16 ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, към министъра на здравеопазването се създава Висш съвет по фармация
(ВСФ), който включва петима представители, определени от министъра на
здравеопазването, петима представители на Българския фармацевтичен съюз (БФС),
един представител на Българската асоциация на помощник-фармацевтите (БАПФ);
двама представители на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и по един
представител на фармацевтичните факултети на медицинските висши училища.
Министърът на здравеопазването е председател на съвета без право на глас.
Организацията и дейността на Висшия съвет по фармация се уреждат с
правилник (Правилник за организацията и дейността на Висшия съвет по фармация),
издаден от министъра на здравеопазването по предложение на Висшия съвет по
фармация. Съгласно Правилника министърът на здравеопазването утвърждава състава
на ВСФ за срок 4 години, като със заповедта се определя и секретаря на съвета, който е
магистър-фармацевт,

служител

на

администрацията

на

Министерството

на

здравеопазването (МЗ) В чл. 13а от Правилника за организацията и дейността на
Висшия съвет по фармация е разписно, че ежегодно Висшият съвет по фармация

представя на министъра на здравеопазването годишен доклад за своята дейност, който
се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.
През 2019г. Правилника за организацията и дейността на Висшия съвет по
фармация беше изменен като съставът на ВСФ беше допълнен с представител на
Българската асоциация на помощник-фармацевтите. Промяната на броя на членовете на
Съвета доведе и до промяна на начина по които се взимат решения от обикновено
мнозинство на мнозинство от две трети. В изпълнение на решение взето на заседание
на ВСФ през 2018г. броят на задължителните годишни заседания се промени от три на
две.
Съгласно чл. 9. ал. 1 на Правилника за организацията и дейността на Висшия
съвет по фармация, със Заповед № РД-02-142/30.10.2019г. беше утвърден нов състав на
съвета за следващите 4 години, като бяха включени нови членове - представител от
Българската асоциация на помощник-фармацевтите и представител на факултет
„Фармация“ на Медицински университет Плевен.
Спазвайки разпоредбите на чл. 13, ал. 1 от Правилника през 2019г. са проведени
2 редовни заседания.
На 25.09.2019г. от 10:00 ч. в заседателната зала на МЗ се проведе първото за
годината заседание на Висшия съвет по фармация, на което присъстваха 11 от
членовете на съвета. Заседанието беше открито и водено от заместник-председателя на
Висшия

съвет

по

фармация,

д-р

Бойко

Пенков,

заместник-министър

на

здравеопазването, като гост беше поканена и д-р Десислава Велковска, директор на
дирекция „Лекарствена политика“.
На заседанието бяха обсъдени предстоящите нормативни промени в Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за здравето, както и някой от
направените от БФС предложения. Коментиран бе и проектът на Правила за Добра
фармацевтична практика изготвен съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 16, ал. 2, т.1
от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите.
На 19.11.2019г. от 10:00 ч. се проведе и второто заседание на Висшия съвет по
фармация при следния дневен ред:
1. Избиране на заместник – председател на ВСФ чрез тайно гласуване
2. Приемане на работна програма на Висшия съвет по фармация за 2020г.
3. Разни
Заседанието беше открито и водено от д-р Бойко Пенков, заместник-министър
на здравеопазването и член на Висшия съвет по фармация, на който със Заповед РД-01332/18.11.2019г., на министъра на здравеопазването и председател на Висшия съвет по
фармация беше възложено да председателства и ръководи заседанието насрочено за

19.11.2019г. На заседанието беше поканена и д-р Десислава Велковска, директор на
дирекция „Лекарствена политика“.
Всички присъствали 14 членове на съвета единодушно приеха работна програма
на Висшия съвет по фармация за 2020г. Тя включва: провеждане на определения брой
заседания съгласно Правилника за организацията и дейността на Висшия съвет по
фармация; обсъждане на проекти на нормативни актове в областта на фармацията и
лекарствената политика и обсъждане на актуални въпроси, проблеми и приоритети в
областта на фармацията.
След проведено тайно гласуване на всички присъстващи членове с мнозинство
от 13 гласа членовете определиха д-р Бойко Пенков за заместник-председател на
съвета.
Обсъден беше проблемът с излизането от пазара, дерегистрирането и
заличаването от позитивния лекарствен списък на голям брой лекарствени продукти
прилагани като първа линия на лечение на много заболявания, сред които особено
чувствителен е проблемът в онкологията. Коментирани бях възможните действия,
които биха могли да се предприемат с цел да се постигне устойчивост на пазара и
намаляване на риска от излизането на лекарствени продукти от него. Членовете на ВСФ
отправиха предложение за създаване на по-широка работна група, която да анализира
възникналите в последните години ситуации водещи до липса на лекарствени продукти
и да потърси варианти и механизми за справяне с проблема.
Както на първото така и на второто заседание беше поставен проблемът, че вече
8 месеца от страна на НЗОК не са издадени Указания за прилагане на рамковия
договор, който НЗОК сключва с търговците на дребно (аптеките), въпреки че договорът
е в сила от 01.04.2019г и е със срок на валидност една година. Указанията
представляват неразделна част от договора и са приложение към него. Целта им е да
доразвият някои неща от договора и практически да обяснят приложението му.

С уважение,
Маг. фарм. Таня Гергинова
Секретар на ВСФ

